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Beste heer, mevrouw, 

  

U ontvangt deze brief als bewoner, vereniging, ondernemer of grondbezitter in 

de Schoter Veenpolder, De Haarlemmerkweektuin en de Ripperdabuurt (zie 

bijlage 1). Ook de bewoners die direct aan de Schoter Veenpolder of de 

Ripperdabuurt wonen ontvangen deze brief, omdat zij uitkijken op de sloten.  

Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft het watersysteem (de 

sloten) in uw buurt onderzocht. In deze brief leest u welke 

verbetermogelijkheden wij zien.  

Graag ontvangen we hier uw reactie op.  Zien we knelpunten en daarmee 

verbetermogelijkheden  over het hoofd? Of denkt u juist dat de aangedragen 

oplossingen een goed idee zijn, alle reacties zijn welkom! Onderaan de brief 

leest u hoe u contact kunt opnemen. 

 

Waarom en hoe doen wij onderzoek 

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere 

tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere 

droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen 

die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de 

waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit een watergebiedsplan. 

Rijnland maakt op dit moment een watergebiedsplan voor de  

Schoter Veenpolder, de Haarlemmer Kweektuin en de Ripperdabuurt. De 

grenzen van dit plangebied wijken af van de buurten met dezelfde naam, zie 

bijlage 1.   

Tijdens gesprekken met enkele belanghebbenden, waaronder 

vertegenwoordigers van de Haarlemmer Kweektuin, de molen en bewoners 

hebben we al veel informatie ontvangen. Ook  zijn er berekeningen uitgevoerd 

en is de waterkwaliteit onderzocht. 

 

I. Het waterpeil  

Rijnland is verantwoordelijk voor het waterpeil: de hoogte van het water in de 

sloot. In het verleden is voor delen van het plangebied een peil vastgesteld in 

een zogenaamd peilbesluit. Maar dit is nog niet overal het geval. In dat geval 

noemen we het waterpeil ‘het praktijkpeil’.  

Wij stellen voor om de volgende waterpeilen in te stellen, en dit als volgt vast te 

leggen in een peilbesluit: 
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 Schoter Veenpolder: het peil was hier -0,97 m NAP in de zomer en -1,05 m NAP in 

de winter, dit peil past goed bij de functies en blijft hetzelfde.  

 Het Haarlemmer Kweektuin gebied: Het waterpeil in het zuidwestelijk deel van de 

stadskwekerij is momenteel -0,87 m NAP in de zomer en winter. We stellen voor 

dit zo te houden, het peil past goed bij de huidige functie.  

 Op de rest van het terrein van de Haarlemmer Kweektuin (nr. 3 in bijlage 1) stellen 

wij voor om een flexibel peil met -0,60 m NAP en -0,70 m NAP in een peilbesluit 

vast te leggen. Sinds de aanleg van de nieuwe sloot wordt dit peil al zo gehanteerd, 

dit blijkt goed te passen bij de huidige functie. Dit betekent dus een wijziging t.o.v. 

het vorige peilbesluit. 

 Ripperdabuurt (nr. 4 in bijlage 1): Het praktijkpeil in dit gebied is -0,40 m NAP. We 

stellen voor om dit te wijzigen als volgt: een flexibel peil tussen -0,40 m NAP en 

 -0,50 m NAP. Dit heeft naar verwachting positieve gevolgen voor de 

waterkwaliteit.  

 

II. Knelpunten en oplossingen voor het watersysteem 

Rijnland is ook verantwoordelijk voor een goede doorstroming van het water in 

de sloot. In het plangebied hebben we een aantal verbetermogelijkheden 

ontdekt in de Schoter Veenpolder. De nummers verwijzen naar locaties op de 

kaart in Bijlage 1.  

Nr. 1 Capaciteit van het gemaal  

Het huidige gemaal (op de hoek Jan Haringstraat-Heussensstraat) heeft te 

weinig capaciteit. Met andere woorden:  een sterkere pomp is nodig. Dit heeft u 

met eigen ogen kunnen zien na een flinke bui, want dan blijft er veel water in 

de sloten staan. Rijnland gaat het gemaal daarom vervangen.  

Nr. 2 Capaciteit van de molen  

De ‘Molen van de Schoterveenpolder’ is ooit gebouwd om een groter gebied te 

kunnen bemalen dan de huidige Schoter Veenpolder. Wanneer de molen draait 

is de capaciteit dus te groot. Het waterpeil daalt dan té veel en té snel. Voor 

behoud van deze monumentale molen is het belangrijk om deze te kunnen laten 

draaien. Daarom is Rijnland in overleg met de molenaar en de gemeente 

Haarlem over de mogelijkheid om een kleine verbinding tussen de vijver achter 

de molen en de sloot te maken.   

Nr. 5 Ruimte voor water en natuur 

Na een flinke regenbuiten staat het grasveld in de Schoter Veenpolder onder 

water. Behalve aanpassing van het gemaal stellen we voor om dit op te lossen 

door meer ruimte te creëren voor water. En dit als kans aan te grijpen om een 

grotere biodiversiteit (soortenrijkdom) te stimuleren.   

We stellen voor om een klein deel van het huidige eiland anders in te richten 

 Uitleg: wat is een flexibel peil?  

Bij een flexibel peil mag het waterpeil fluctueren. Na een piekbui is het waterpeil 

tijdelijk hoger, waarna het weer uitzakt. Het peil volgt dus meer een natuurlijk 

verloop, omdat het mede afhangt van de hoeveelheid regen die valt. Bij een vast 

peil wordt gebiedsvreemd water ingelaten op de dagen dat er weinig regen valt 

en het waterpeil lager dreigt te worden dan het vastgestelde peil. Hoe minder 

gebiedsvreemd water wordt ingelaten hoe beter dit is voor de waterkwaliteit. De 

waterkwaliteit op de Ripperdabuurt en de Haarlemmerkweektuin is goed, dit wil 

Rijnland ondersteunen met een flexibel peil.  
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door hier water en natuur de ruimte te geven. Indien mogelijk leggen we hier 

met de gemeente direct een natuurvriendelijke oever aan. Uiteraard houden we 

daarbij rekening met de nu aanwezige beschermde dieren en planten. 

  

 Heeft u ideeën wat er op en rond het eiland nog meer gedaan kan worden voor 

natuur of waterkwaliteit? Graag nodigen we geïnteresseerden uit om dit samen 

verder uit te denken en mogelijk te maken. Neem contact op wanneer u hier meer 

informatie over wilt ontvangen.  

Rijnland zou graag mét u zorgen voor een betere waterkwaliteit. Lees in  

bijlage 2 wat u kunt doen.  

 

Vervolg 

De hierboven genoemde oplossingen worden verder uitgewerkt door Rijnland. 

Daarnaast geeft Rijnland verbetermogelijkheden door aan de gemeente 

Haarlem. Dit betreft twee verbindingen (duikers) tussen de sloten.  

Uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze brief nemen we, voor 

zover dit mogelijk is, mee. Het bestuur van Rijnland neemt de beslissing wat 

het waterpeil wordt en welke maatregelen uitgevoerd zullen worden. Wilt u dit 

blijven volgen? Dan zijn het ontwerp peilbesluit, waarin het waterpeil wordt 

vastgesteld, en het projectplan, waarin de werkzaamheden beschreven worden, 

interessant. Deze zullen worden gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u een bericht ontvangen op het moment 

dat deze plannen gepubliceerd worden? Abonneer u dan op deze site voor 

berichten en stuur ons een e-mail met dit verzoek. Op de website van Rijnland 

www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/watergebiedsplannen-

algemeen vindt u meer informatie over dit watergebiedsplan. 

  

Vragen en meer informatie 

 

Graag ontvangen we uw reactie binnen 14 dagen via 

WGPALgemeen@rijnland.net of telefonisch met het Klantcontactcentrum via 

(071-3063535). Vermeld in de titel van uw e-mail ‘Watergebiedsplan  

Schoter Veenpolder Haarlem’. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 
 

Corine Emmelkamp 

Omgevingsadviseur 

  

  u 
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Bijlage 1:  Plangebied en voorgestelde maatregelen 
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Bijlage 2: Samen voor waterkwaliteit    

 

 

 Wat kunt u doen?  

Ook u kunt helpen het water weer schoon en gezond te maken.  

Wist u dat brood voeren aan eendjes niet alleen slecht is voor de eenden? Het 

is ook niet goed voor de dieren en planten in de sloot. Voer bij voorkeur niets. 

Of geef een handje mais.  

 

 Bent u in het bezit van een tuin aan het water en wilt u een oever zo natuurlijk 

mogelijk inrichten?  Graaf de oever dan flauw af, laat riet groeien en haal blad- 

en tuinafval uit het water. Meer tips én informatie over subsidie voor 

natuurvriendelijke oevers vindt u op rijnland.net. 

 

 Denk en doe mee: natuur op het eilandje van de Schoter Veenpolder   

Zoals u in deze brief kunt lezen, stelt Rijnland  voor om een klein deel van het 

huidige eiland in de Schoter Veenpolder anders in te richten, en hier water en 

natuur de ruimte te geven. Indien mogelijk leggen we hier met de gemeente 

direct een natuurvriendelijke oever aan. Dit levert meer biodiversiteit op én 

verbetert de waterkwaliteit. Uiteraard houden we daarbij rekening met de nu 

aanwezige beschermde dieren en planten. Graag nodigen we geïnteresseerden 

uit om dit samen verder uit te denken en mogelijk te maken. Neem contact op 

wanneer u hier meer informatie over wilt ontvangen. 


